
Drogi Partnerze w Żniwach,
Naprawdę jesteśmy u kresu wieku. Słońce zachodzi nad tym wielkim narodem i całym światem. Wolności jakie znamy,

wkrótce  znikną.  Możliwość  bycia  świadectwem  tej  prawdziwej  ewangelii  wkrótce  się  skończy.  Ten  naród  zaczął  się  od
wielkiej  walki  o  wolność i  prawo wyboru prawdziwego słowa Bożego.  Jak widać,  wielkie prześladowanie  nadchodzi  do
wszystkich narodów, które wierzą w prawdziwego Boga. W tym miesiącu będziemy mieli specjalny cytat z biblioteki brata
Frisby, aby przybliżyć znaczenie świadczenia w tej późnej godzinie. Bóg jest ze swoim ludem, aby zrobić szybkie, krótkie i
potężne dzieło, gdyż jest to godzina pokusy, o której Pismo Święte tak często wspomina.  Ap. 3:10, „ Skoro zachowałeś
nakaz  mojej  wytrwałości  i  Ja  cię  zachowam  od  próby,  która  ma  nadejść  na  cały  obszar  zamieszkany,  przez
wypróbowanie mieszkańców ziemi.”. A teraz cytat od Neala Frisby.

To naprawdę czas żniw! Tylko to, co robimy dla Jezusa, będzie trwać wiecznie. Wszystkie inne rzeczy na ziemi znikną lub
przeminą! – „Lecz wierząca dusza jest cenna przed Bogiem! – To prawdopodobnie przywróci wiele wspomnień, ale słyszałeś
starą pieśń ewangelicką „Wnieś snopy”. – Cóż, nie ma dużo więcej czasu aby to zrobić”. – „Wkrótce każde kolano ugnie się
przed Jezusem i  każdy język wyzna zgodnie z Pismami! Nasze świadectwo i  ratowanie dusz będzie  miało ogromne
znaczenie w czasie, kiedy zobaczymy Go! On wie wszystko, co każdy z nas zrobi!” – „Dzień się posunął, słońce ma godzinę
zero! Noc nadchodzi jako ciemny cień zbliżający się do nas! Nagłość ducha mówi: pracuj, póki jeszcze jest światło; ciemność
grzechu i dyktatura wkrótce przejmą tę planetę”. Iz. 43:10, „Wy jesteście moimi świadkami - wyrocznia Pana - I moimi
sługami,  których  wybrałem,  abyście  mogli  poznać  i  uwierzyć  Mi,  oraz  zrozumieć,  że  tylko  Ja  istnieję.  Boga
utworzonego przede Mną nie było, ani po Mnie nie będzie”.

Jesteśmy w godzinie nieodpartej siły, aby wejść na drogi i opłotki! Zaproszenie na wieczerzę jest prawie zakończone! –
„Słuchajcie słowa Pana; gdyż zbliża się Wielki Ucisk przepowiedziany tak dawno temu. Jak widzisz chmurę nadciągającą z
daleka,  tak  nagle  spadnie  to  na  lud,  który  zapomniał  o  swoim  Stwórcy!”  –  Wierni  zostaną  zabrani,  a  ziemia  oddana
niesprawiedliwym  i  niegodziwym!  Jesteśmy  w  godzinie,  w  której  powiedział: „Natychmiast  zapuszcza  sierp,  bo  jest
żniwo” (Mk. 4:29). To wskazuje, że będzie to szybka i krótka praca. Jak powiedział: „Oto przyjdę szybko." – Pokazując, że
wydarzenia będą nagłe i nastąpią szybko! – Nieoczekiwana niespodzianka dla świata. I nagle niemądrzy dowiedzą się, że
wybrani  odeszli!  „Więc  teraz  w  żniwie  późnego  deszczu  Jego  najbardziej  ważna,  istotna  praca  zaczyna  się  pojawiać!”
Powinniśmy mieć modlitwę w naszym sercu każdego dnia, ponieważ zniewalająca moc Ducha Świętego sprowadza
ostatnie dzieci Pana. Świat zmierza ku niektórym zaskakującym i nieoczekiwanym wydarzeniom, które spełnią proroctwo
dotyczące  złego,  odstępczego  kościoła  i  rządu!  Jeśli  chodzi  o  te  tematy  i  dzieło  żniwa  ewangelicznego,  Pan  wypełnia
proroctwo i daje wszelkiego rodzaju znaki potwierdzające Jego bliskość! „Ogłaszają to niebiosa, znaki na morzu, wulkaniczny
ogień ziemi  również to zapowiada!” Morze huczy, a ziemia drży! Wiele narodów jest u kres u desperacji.  Niebezpieczne
czasy!  Wiemy również, iż po kryzysach ekonomicznych Biblia mówi, że dyktator wprowadzi światowy dobrobyt i
ogromne zmiany, w tym strukturalne. (Dan. 8:25) – Więc wiemy, że cień Rzymskiego Księcia jest tu na ziemi  gotowy do
powstania!  Również  niebawem  doniosłe  wydarzenia   pojawią  się  w  nadchodzących  dniach.  Bądź  pewny  i  obserwuj
nadchodzące dni, gdy Bóg pokaże wiele proroczych znaków dotyczących tego końca wieku! – „Krzyk o północy zbliża
się do Jego wybranych”. – „Z pewnością to wszystko wystarczy, aby uczynić każdego chrześcijanina trzeźwym i czujnym.
Gdyż znaki wszędzie mówią nam, że On jest nawet u drzwi!” Koniec cytatu.

Ten list powinien uświadomić każdemu chrześcijaninowi, że nagła potrzeba dawania świadectwa naprawdę spoczywa na nas i
wszyscy powinni dołożyć wszelkich  starań.  W tym miesiącu wydajemy  Tom Numer Jeden – Księgę Listów Miesięcznych (od
czerwca 2005 do lipca 2008), a także wyjątkowe DVD „Whosoever Will”. – Ufam wszystkim partnerom, iż będą nadal wspierać to
ważne przesłanie. Bóg obdarzył cudownym błogosławieństwem wszystkich, którzy stali za tą posługą. Naprawdę doceniam całe
wsparcie, jakie zostało udzielone tej posłudze. Wiele dusz zostało zbawionych i zaalarmowanych o tej późnej godzinie, w której
żyjemy. Niech błogosławieństwo Jezusa będzie z tobą i przybliży nas do przyjścia Jezusa.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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